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Sammanfattning
Ökade förväntningar på hållbarhet, säkerhet och ergonomi ställer krav på allt 
fler områden, även inom PLC-, samt HMI-programmering. Syftet med detta 
arbete har varit att modifiera ett analoginput-block, med tillhörande faceplate 
och faceplate-ikon från Siemens Open Library. Därefter har en jämförelse gjorts
mellan de olika programmeringarna med avseende på säkerhet, hållbarhet, 
cykeltider, utseende och ergonomi. Programmeringarna har även jämförts mot 
två olika standarder; SSG 5262 och ISO 13849-1. Målet med arbetet har varit 
att undersöka hur en utökad funktionalitet kan påverka andra aspekter som 
utseende, ergonomi, cykeltider, säkerhet och hållbarhet. En PLC, som är en typ 
av programmerbar dator, kan bara läsa bitmönster och för att kunna läsa 
analoga signaler, behövs an AD-omvandlare. Siemens PLC:er omvandlar 
signalen till en upplösning på 16 bitar och ger även felkod vid för hög, eller låg 
insignal. Vid kommunikation mellan människor och maskiner behövs någon 
form av gränssnitt och i ”open source”-biblioteket Open Library från Siemens 
finns det bland annat sådana gränssnitt, i form av faceplates. Men det finns även
andra färdigprogrammerade funktionsblock för motorstyrningar, med mera. 
Programkoden gjordes i språket FBD och standarden IEC 61131-3 beskriver 
uppbyggnaden av detta och andra språk för PLC-programmering. Efter en 
litteraturstudie inom ämnet, gjordes en implementering av nya funktioner, enligt
önskemål från företaget ÅF. De nya funktioner som programmerades till PLC-
blocket och faceplaten var; en hysteresfunktion för alarmgränser, filterfunktion 
med dämpning, grafisk representation av filtrerade signalen, visning i 
faceplaten av trendkurvor, sensortyp och hjälpfönster. En loggfunktion 
programmerades även, med en knapp som sparade ingångsvärden i ett 
datablock. Cykeltiderna mättes till något längre än en millisekund för en 
genomsnittlig cykeltid för de båda PLC-blocken. Den längsta cykeltiden för 
originalblocket var 72,892 millisekunder och den längsta för modifieringen var 
158,174 millisekunder. Faceplaten gjordes cirka 90% större för att rymma de 
nya funktionerna. Färgerna, samt textstorlekarna ändrades för att bättre stämma 
överens med riktlinjerna från SSG 5262. Den ursprungliga faceplaten har 
mindre textstorlekar och andra färger på processvärden än vad SSG 5262 
förespråkar. Ingen av programmeringarna är helt överensstämmande med ISO 
13849-1, även om de innehåller säkerhetsrelaterade funktioner. Med avseende 
på utseende och ergonomi, kan både den ursprungliga och den modifierade 
faceplaten anses vara vilsamma för ögonen och med få färger. Modifieringen 
kan ses som något bättre ur en ergonomisk synvikel, på grund av större 
textstorlek och standardiserade processvärdesfärger. Ur ett hållbarhets- och 
etiskt perspektiv är det svårt att avgöra vilken programmering som är bäst, 
eftersom fler funktioner kan ge längre cykeltider och därmed eventuellt högre 
energiförbrukning, men kan även ge mervärde i form av sparad tid och möjligen
pengar.

Nyckelord: PLC-programmering,  HMI,  Siemens  Open  Library,  Människa-
maskin
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Abstract
Higher expectations on sustainability, safety and ergonomics, sets higher 
demands on an increasing number of areas, including PLC- and HMI-
programming. The purpose of this work has been to modify an analog input 
block with associated faceplate and faceplate icon from Siemens Open Library. 
A comparsion has been made between the different types of programming, 
according to such aspects as; safety, sustainability, cycle-time, visual aspects 
and ergonomics. The programmings have also been compared to two different 
standards; SSG 5262 and ISO 13849-1. The aim with this thesis work has been 
to examine how an increased functionality can affect other aspects, such as 
ergonomics, cycle-time, safety and sustainability. PLC:s, a type of 
programmable computer, can only read bit patterns and for to be able to read 
analog signals, the PLC needs an AD-converter. PLC:s from Siemens convert 
the signal to a resolution of 16 bit and also provides error code when the input 
signal is too high or too low. With communication between humans and 
machines, some form of interface is needed and the open source library ”Open 
Library” from Siemens, provides such interfaces in the form of faceplates. In 
the library, there are functions that are already programmed, motor control 
beeing one of them. The program code was written in the FBD language and the
standard IEC 61131-3 describes the structure of this and other languages used 
for PLC programming. After a litterature study on the subject, an 
implementation of new functions was made, according to requests from the 
company ÅF-consult. The new functions that were programmed were; a 
hysteresis function for alarm boundaries, filter function with damping, graphic 
representation of the filtered signal, display of trend curves, sensor type and 
help window in the faceplate. A logging function was also programmed, with a 
button that saved input values in a datablock. The cycle-time was measured to 
somewhat longer than one millisecond for an average cycle-time for each PLC-
block. The longest cycle-time for the original block was 72.892 milliseconds 
and the longest for the modification was 158.174 milliseconds. The faceplate 
was made about 90 percent larger, to accomodate the new functions. The colors 
and the text sizes, were edited to better match the guidelines written in SSG 
5262. The original faceplate has smaller text sizes and different colors on 
process values, than advocated by SSG 5262. Neither of the programmings is 
completely according to ISO 13849-1, even if they contain safety-related 
functions. With regards to visual- and ergonomical aspects, both the original 
and the modified faceplate could be said to be ”pleasant for the eyes”, with few 
colors. From an ergonomic view the modification can be viewed as somewhat 
better because of larger text sizes and standardized process value colors. From a
sustainability- and ethical perspective, it is difficult to determine which 
programming is best, because more functions can give longer cycle-times and 
thereby eventually higher energy consumption, but can give value in the form 
of time-savings and possibly money-savings.

Keywords: PLC-programming, HMI, Siemens Open Library, Human-machine
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tack till Thomas, Amir och Per som svarade på mina frågor när jag behövde 
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och problemmotivering

Vid utformning och programmering av styr- och reglersystem med hjälp av 
PLC:er har fokus historiskt, främst varit på att få fram ett väl fungerande 
system, med hög driftsäkerhet och ekonomisk lönsamhet. Med ökande krav på 
säkerhet, hållbarhet, ergonomi och andra etiska aspekter, behöver alla delar i ett 
system anpassas till dessa, även PLC:er, HMI:er och dess programmering. 

1.2 Övergripande syfte
Ett av syftena med projektet var att göra en modifiering av ett analoginputblock
med tillhörande faceplate från Siemens Open Library, som är Siemens ”open 
source”-bibliotek med färdigprogrammerade block, faceplates, med mera. 
Syftet var sedan att göra en jämförelse av dessa mot relevanta standarder och 
även en jämförelse mellan det ursprungliga och det modifierade, med mål att 
undersöka hur en utökad funktionalitet kan påverka andra aspekter.

1.3 Avgränsningar

De standarder som användes i jämförelsen var: ISO 13849-1:2016 och SSG 
5262:2009 Arbetet fokuserades på att jämföra aspekter som utseende, ergonomi,
funktion, cykeltider, säkerhet och hållbarhet.

1.4 Detaljerad problemformulering
Ett av målen med arbetet var att implementera nya funktioner i det valda PLC-
blocket med faceplate. De nya funktionerna programmerades enligt 
kravspecifikation (se 1.5). Målet med den jämförande studien var att svara på 
följande frågor;

• Är de gjorda modifieringarna bättre ur ett ergonomiskt perspektiv?
• Påverkar modifieringarna maskinsäkerhetsaspekter?
• Hur påverkar modifieringarna hållbarhet och etiska aspekter?

1.5 Kravspecifikation
De funktioner som skulle programmeras var enligt följande:

• En hysteresfunktion för alarmhanteringen som skulle kunna styras från 
analogblockets faceplate. Där gränserna för alarmåterställning kunde 
bestämmas, för att alarmen inte ska kunna återställas förrän de har nått 
en viss nivå.

• Ett filter med dämpningsfunktion för att kunna dämpa snabbt svängande
signaler.

• Representation av den filtrerade signalen i faceplaten.
• Till faceplaten, en grafisk representation av analogsignalen i form av en 

trendkurva. 
• Till facplaten även en knapp som visar ett hjälpfönster med kort 

information om funktionerna.
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• Text i faceplaten som visar vald sensortyp.
• Loggfunktion för att kunna logga data i ett datablock.
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2 Teori
2.1 Analoga signaler

En analog signal är en kontinuerlig, eller steglös signal, till skillnad från en 
binär digital signal, vilken har diskreta lägen, det vill säga; antingen av eller på.
[1] Till exempel kan en analog signal bestå av en spänning, eller en ström och 
kan anta ett oändligt antal värden inom ett visst spann. Variabler som kan mätas 
analogt kan vara bland annat, temperatur, tryck och hastighet. [2]

2.2 Analoghantering i Siemens PLC:er (Simatic-serien)

Analoga PLC-enheter från Siemens Simantic-serie läser analoga signaler i form
av, antingen spänning, ström, eller resistans. PLC:ns processor kan bara läsa 
signaler som ett bitmönster, därför behövs en AD-omvandlare, vilken 
omvandlar signalerna till ett 16-bitars heltalsvärde (integer). Med en upplösning
på sexton bitar, så ges det teoretiskt ett värde från AD-omvandlaren på mellan 0
och 32767, vilket motsvarar en inspänning på mellan 0 och 11,852 volt. Dock 
används endast spannet mellan 0 och 10 volt och detta ger ett verkligt spann på 
mellan 0 och 27648. Spänningar över 10 volt används till felhantering (Se figur 
1). Eftersom det kan ta ett kort ögonblick innan den analoga signalen har 
stabiliserat sig, krävs det ett visst utrymme för signalen att göra ett visst 
överslag utan att felmeddelande ges. Noggrannheten i Siemens analoga 
inputmoduler ligger på ±0.02 %, vilket i spänning motsvarar 2 mV. Detta gäller 
vid driftstemperaturer på 25  och värdet på analogsignalen kan enligt Siemens ℃
avvika med ±0.005% per grader Kelvin den avviker från denna temperatur. 

 Figur 1: Mätområde, Siemens analoga moduler 

3



Analoghantering i Siemens Open Library  - Modifiering och jämförelse
David Elvinsson 2018-05-22

Figur 2 visar hur Siemens PLC:er i Simatic-serien hanterar analoga värden.

 Figur 2: Analogvärdehantering, Siemens Simatic PLC.

Vid ett felaktigt värde i en analog modul visas felkoden 0x7FFF för overflow 
och alla övriga fel, förutom vid underflow, då visas 0x8000, vilket möjliggör 
feldiagnos för användarprogrammet. Ett alternativ till detta är att analogenheten
kan visa värdestatusen på varje kanal genom ett binärt värde, som är 1 om 
signalen är bra, eller 0 om signalen är dålig, eller felande. Värdestatusen kallas 
för Quality Information (QI) och sänds synkroniserat tillsammans med 
användardatan [2].

2.3 Människa – maskin

För att en människa ska kunna styra och övervaka en maskin behövs ett 
gränssnitt av något slag. Det kan vara en ”Human Machine Interface” (HMI), 
eller ett ”Supervisory Control And Data Acquisition”-system (SCADA-system).
En HMI kan vara en benämning på ett allmänt gränssnitt till en maskin, men 
kan även vara en benämning på en fysisk skärm. Ett SCADA-system är ett 
gränssnitt som oftast är kopplat till en PC-skärm, där styrning, övervakning och 
datainsamling kan hanteras. [3] Eftersom det mänskliga ögat uppfattar olika 
färger på olika sätt, bör dessa grafiska gränssnitt vara uppbyggda enligt vissa 
principer. Skärmbilder bör inte innehålla många olika färger, eftersom det gör 
att ögat måste fokusera om ofta, vilket anstränger ögat. Det är även 
ansträngande för ögat om kanter på objekt endast består av färg. Ögat har lättare
att fokusera på objekt som även har en ändrad ljusstyrka vid kanterna. 
Forskning har visat att ögats lins absorberar dubbelt så mycket av det blå 
spektrat av ljuset i jämförelse med det gula och röda spektrat, vilket gör ögat 
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naturligt mer okänslig för blå färg. Därför är blå en mer olämplig färg att 
använda för att representera viktig information och alarm, än till exempel röd 
färg [4]. Människor avläser generellt skärmar från vänster till höger, med början
uppe i det vänstra hörnet och därefter nedåt. Enligt Shreya Deodhar et al. bör 
därför viktiga objekt på ett HMI befinna sig där operatören har lätt att fästa sin 
uppmärksamhet [5].   

2.4 Siemens Open Library

Siemens Open Library är ett “open source”-bibliotek med färdigprogrammerade
block och HMI-faceplates som är fritt att använda utan kostnad. Biblioteket 
utvecklades av konsultfirman DMC, inc. och består av olika vanligt 
förekommande enheter, såsom analoga in- och utgångsmoduler, 
motorstyrningar och olika faceplates [6].

2.5 PLC och IEC 61131-3 

Programmable Logic Controller (PLC), är i princip en programmerbar dator, 
som främst är anpassad till att automatisera industriprocesser, som till exempel 
kontroll och styrning av nivå i en vattentank. [7] En PLC kan vara kopplad till 
ett grafiskt gränssnitt, som en HMI, eller ett SCADA-system, vilket möjliggör 
för enklare övervakning och styrning av ett system. IEC 61131-3 är en standard 
för PLC-programmeringsspråk som både beskriver dessa, samt erbjuder 
riktlinjer för konstruktion av PLC-program. Standarden omfattar språken; 

1. SFC (Sequence Function Chart)
2. LD (Ladder)
3. FBD (Function Block Diagram)
4. IL (Instruction List)
5. ST (Structured Text)

Figur 3 visar kodexempel på fyra av dessa olika programspråk.
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Figur 3:Kodexempel för olika programspråk enligt IEC 61131-3 
 

Grunden i IEC 61131-3 är så kallade POU:s, det vill säga Program Operation 
Units och det är den minsta självständiga enheten i ett användarprogram. Denna
enhet består av tre olika delar; en namndel, en del där de olika variablerna 
deklareras, samt en koddel som består av instruktioner. Det finns tre typer av 
POU:s; funktioner, funktionsblock och program. Funktioner ger alltid samma 
resultat vid samma inputparametrar och har inget eget minne, till skillnad mot 
funktionsblock. Program har åtkomst till PLC:ns in- och utgångar och kan göra 
dem tillgängliga till andra POU:er. IEC 61131-3 använder variabler för att spara
och hantera information. Dessa variabler kan vara lokala, det vill säga bara vara
tillgängliga inom en POU, eller globala, där de är deklarerade utanför en POU 
och är då åtkomliga för samtliga enheter [8].

2.6 Säkerhet och ISO 13849-1:2016

ISO 13849-1 är en standard som avhandlar maskinsäkerhet och förmedlar 
säkerhetskrav och riktlinjer för säkerhetsrelaterade kontrollsystem. Den ger 
också riktlinjer för hur mjukvara till sådana system ska utformas. Standarden 
beskriver olika prestationsnivåer, så kallade “performance levels” för varje 
komponent i ett maskinsäkerhetssystem. Nivåerna går från a till e, där e är den 
nivå där säkerhetsriskerna har reducerats som mest och a är den lägsta nivån av 
säkerhet. Dessa nivåer är sedan en del i en säkerhetsklassning som har fyra 
nivåer, där 1 är den lägsta säkerhetsnivån och 4 den högsta. Enligt ISO 13849-1 
är kraven på säkerhetsrelaterad mjukvara att den ska undvika introducering av 
fel och att mjukvaran även ska vara läsbar, förståelig, testbar och att den även 
ska gå att underhålla. Symboliska adresser istället för hårdvaruadresser bör 
även användas. Koden i mjukvaran ska vara testad genom simulering och bör 
generellt hålla en hög kvalitet, med få antal buggar och oönskade fellägen. 
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Vidare ska mjukvaran vara dokumenterad med tillräckligt kommenterad kod 
och beskrivning av ingångar, utgångar och nätverk. ISO 13849-1 ger även 
riktlinjer angående ergonomiska aspekter på utformningen av 
användargränssnitt. Enligt standarden ska gränssnittet utformas på sådant sätt 
att ingen människa hamnar i fara vid användning. Felaktig användning av 
gränssnittet ska även inom rimliga gränser kunna förutses och i möjligaste mån 
förhindras [9]. En studie gjord av Poisson, et al. har visat att arbetare av olika 
anledningar ibland kringgår olika säkerhetsanordningar vid arbete i farliga 
miljöer, vid till exempel underhåll av en maskin. Studien visar även hur ett 
maskinsäkerhetssystem, enligt ISO 13849-1 kan designas för att automatiskt 
verifiera när en maskin inte är strömsatt, för att undvika start av maskinen 
samtidigt som underhåll pågår. Ett automatiskt verifikationssystem blir då 
säkrare, eftersom verifikationssteget ibland hoppades över av arbetarna [10].

2.7 Green IT och PLC-system

Green IT kan sammanfattas som ett sätt att öka informationstekniska lösningars 
hållbarhet ur ett miljöperspektiv, genom bland annat att minska mängden farliga
material i produkter och ökad energieffektivitet med avseende på en produkts 
hela livscykel [11]. För att bidra till ökad hållbarhet ur en energisynvinkel, kan 
PLC:er, dels drivas med förnybar energi, som solel, eller vindkraft, men 
programmeringen av PLC:n har även betydelse. V. Sklyar et al, har genom en 
fallstudie visat att, genom en optimering av PLC-kod, kunnat uppnå en 
energibesparing på 26 procent [12].

2.8 Standard SSG 5262:2009

Denna standard utfärdar riktlinjer om allmänna principer för 
processbildsuppbyggnad och är anpassad för kommunikationen mellan 
människor och maskiner. Enligt SSG 5262 ska en bildskärmsrepresentation vara
“optiskt vilsam” för opereratören och innehålla maximalt sex till åtta olika 
färger. Färgsättning och uppbyggnad av bildobjekt ska vara konsekvent och 
proportioner mellan objekten ska vara rimliga. Enligt standarden ska det även 
vara lätt att göra jämförelser mellan analogvärden, måttenheter och skalor i, till 
exempel trendkurvor. Det ska också tydligt indikera om det har uppstått något 
fel. Ur en ergonomisk synpunkt har SSG 5262 som riktlinje att 
betraktningsavståndet dividerat med teckenstorleken ska vara mindre än, eller 
lika med 190. Det innebär att om avståndet är 70 centimeter, så bör tecken inte 
vara mindre än 3,7 millimeter. De teckenfärger som standarden har som 
riktlinjer är:

• Börvärde - Blå
• Ärvärde - Cyan
• Utsignal - Orange
• Kvotfaktor - Blå
• Räknare - Cyan
• Lab.värden/infovärden - Cyan
• UH-system - Vit

7
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• Receptvärden - Vit

För vakter, till exempel tryckvakter, eller temperaturvakter, gäller grön färg för 
när mätvärdet håller sig inom valda gränser, gul för varning och röd färg för när
vakten har löst ut vid överskridna gränsvärden.[13]

2.9 Definitioner av termer och förkortningar

Faceplate – typ av bildskärmsobjekt i Siemens Tia Portal, version 14, som kan 
tilldelas särskilda egenskaper och funktionalitet. En faceplate kan till exempel 
innehålla knappar, bilder och processvärden. Faceplaten kan efter konstruktion 
sedan importeras till en HMI, eller ett SCADA-system [14].

UDT - Vid skapandet av en variabel i Siemens TIA Portal, måste det deklareras 
vilken sorts datatyp den tillhör. Det kan vara till exempel bool (ett eller noll), 
Real (decimaltal), eller integer (heltal). I programmet finns möjligheten att 
konstruera egendefinierade strukturer av datatyper, så kallade UDT:er, eller 
“User Defined Type” [15].

IO-fält – ”Input Output”-fält. I Siemens TIA Portal kan processvärden 
representeras av numeriska fält [16].

8
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3 Metod
I inledningen av arbetet, gjordes en litteraturstudie inom ämnet PLC-
programmering, samt om säkerhets- miljö- och etiska aspekter som var 
relevanta för området. Därefter gjordes en analys av ett färdigt PLC-
programmeringsblock, med tillhörande faceplate och faceplate-ikon, från 
Siemens Open Library. Efter analysen gjordes en modifiering av blocket, 
faceplaten och faceplate-ikonen, enligt önskemål från företaget ÅF, där detta 
examensarbete utfördes. Programmet som användes för programmeringen var 
Siemens TIA Portal V14 och programmeringsspråket som användes var 
Function Block Diagram (FBD). Den PLC som valdes i programmet var en 
Siemens S7-1515-2 PN och som HMI valdes en TP700 Comfort panel. I arbetet
användes aldrig någon fysisk PLC eller HMI, utan all kod simulerades endast i 
TIA portals simuleringsverktyg; PLCSIM. När modifieringarna var utförda, 
gjordes en jämförelse på utseende, funktion, SSG 5262, ISO 13849-1 
orginalblocket och det modifierade blocket. Därefter drogs slutsatser om hur de 
gjorda modifieringarna påverkade ergonomi, säkerhet, hållbarhet och etiska 
aspekter.
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4 Konstruktion
Vid implementeringen av den önskade hysteresfunktionen och kunna ändra 
gränsvärden från faceplaten, så behövdes “User Defined Type” (UDT), eller på 
svenska; den användardefinierade typen ändras. Till UDT:en lades fyra 
variabler av datatypen Real. Faceplaten gavs fyra nya IO-fält; ett för varje 
varnings- och larmgräns. För att faceplaten även skulle fungera med den nya 
datatypen, så behövdes datatypen i skärmens egenskaper, “properties” ändras 
till den modifierade. Därefter editerades funktionsblocket och faceplate-ikonen 
för analoginsignaler, för att även där ha samma UDT som i övriga enheter. 
Filterfunktionen implementerades genom en algoritm i PLC-blocket, där först 
insignalen, det vill säga, variabeln “iInputValue” sparades i en annan variabel 
och därefter programmerades en räkningsfunktion, som efter en 
programmeringscykel, jämförde den nuvarande insignalen mot signalen en 
cykel innan. Skillnaden i värde dividerades därefter med en dämpningsfaktor, 
valbar från faceplaten. För att undvika division med noll, eller minus, så 
hårdkodades PLC-blocket att alltid sätta dämpningsfaktorn till minst ett. Den 
filtrerade signalen skickades därefter till faceplaten, genom en variabel av typen
Real, som lades till i UDT:en. Till faceplaten importerades ett IO-fält, för att 
kunna styra dämpningsfaktorn därifrån. Trendkurvefunktionen programmerades
så att vid editering av faceplaten, drogs ett trendfönster in från funktionsmenyn 
i TIA Portal. I egenskaper för trendfönstret, valdes flera visuella egenskaper 
bort, för att minimera fönstrets nödvändiga storlek och att endast mätkurvan 
skulle vara synlig. För att koppla samman trendfönstrets egenskaper med 
faceplatens egenskaper, användes “klicka och dra”-metoden i programmets 
editorfönster (se figur 4).

Figur 4: Editorfönster där kopplingar till faceplatens egenskaper visas.

Hjälpfönsterfunktionen implementerades i programmet genom att lägga till en 
knapp på faceplaten. Denna knapp kopplades därefter till en variabel av 
datatypen bool, som lades till i UDT:en och knappen konfigurerades även att 
invertera denna variabel, för att hjälpfönstret skulle vara synligt om variabeln 
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var 1 och ej synligt om variabeln var satt till 0. Hjälpfönstret bestod av en 
månghörning, med text, som skulle efterlikna en pratbubbla som kommer från 
hjälpknappen (se bild). I PLC-blocket är det valbart om vilken sensortyp som 
används i tillämpningen, genom att ange ett heltal mellan 0 och 5 (se bild). För 
att kunna visa sensortypen i faceplaten, lades ytterligare en variabel till 
UDT:en, denna gång av datatypen integer. I PLC-blocket flyttades sensortyp-
värdet till denna variabel, för att skickas vidare till faceplaten. I faceplaten lades
därefter ett symboliskt IO-fält till, kopplat till en textlista, där de olika 
sensortyperna skrevs in. Beroende på vilket heltal som angavs i PLC-blockets 
ingång för sensortyp, så visades nu aktuell sensor i faceplaten. En loggfunktion 
till programmet var även önskvärd och den utfördes på två olika sätt: Dels 
genom ett Visual Basic-script, som vid aktivering var tänkt att skapa en csv-fil 
med data från insignalen (se bilaga A), dels genom en funktion som sparade 
datan i ett datablock. Visual Basic-scriptet valdes att vara fristående från 
faceplaten. Ursprungligen var tanken att en knapp på faceplaten skulle aktivera 
scriptet, men på grund av svårigheter att implementera denna funktion helt i 
faceplaten, valdes istället att loggknappen på skärmen skulle spara data i ett 
datablock. I PLC-blocket programmerades loggfunktionen genom att en, i 
programmet inbyggd, klockbit styrde hur ofta mätvärden skulle sparas. En ny 
utgång på PLC-blocket lades till och en ny UDT skapades för att kunna skicka 
ut den loggade datan ut från blocket, för att sedan kopplas till den nya UDT:en 
med arrayvariabler av datatypen “date_and_time”, samt “Real”. I faceplaten 
valdes loggknappens egenskaper till att sätta en variabel till “1”, vid 
knapptryckning. Loggknappen programmerades att vara blå under den tid som 
loggning pågick. I PLC-blocket startade dataloggningssekvensen sedan så fort 
denna variabel var “1”. Varje gång klockbiten var hög, sparades insignalen, 
datum och tid i en arrayplats och en räknare räknade därefter upp ett steg och 
nästa gång klockbiten var hög skrevs nästa värde, datum och tid i nästa 
arrayplats, till dess hela arrayen var fylld. I PLC-blocket avslutades då 
loggsekvensen och variabeln som startade sekvensen sattes då till “0”.
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5 Resultat
I detta avsnitt presenteras resultatet för originalprogrammeringen och det 
modifierade, med avseende på utseende, funktion, cykeltider, jämförelse mot 
SSG 5262 och ISO 13849-1.

5.1 Utseende faceplate, faceplate-ikon, PLC-block och UDT.

Den modifierade faceplaten är cirka 90 procent större än den ursprungliga och 
innehåller mer information, samt valmöjligheter för en operatör. Figur 5 visar 
ursprungliga faceplaten, innan modifiering och den modifierade faceplaten.  

 
Figur 5:Modifierad faceplate till vänster och ursprunglig till höger.

Figur 6 visar den modifierade faceplaten med hjälpfönstret aktiverat.

12



Analoghantering i Siemens Open Library  - Modifiering och jämförelse
David Elvinsson 2018-05-22

Figur 6: Modifierad faceplate med hjälpfönster aktiverat.

Figur 7 visar faceplate-ikonen, vars utseende inte modifierades. 

 
Figur 7: Faceplate-ikon med visning av utgångsvärdet; ”Active Value”

Figur 8 visar PLC-funktionsblocken, före och efter modifiering.

Figur 8:Original PLC-block till vänster och modifierat block till höger.
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Figur 9 visar en simulerad HMI-skärm med den modifierade faceplaten, samt 
värden som sparats genom loggfunktionen och dessa värden visas i IO-fält på 
skärmen.

Figur 9: Simulerad HMI-skärm med loggade värden i IO-fält.

Figur 10 visar UDT:en som modifierats.

Figur 10: Modifierad UDT, User Defined Type.

5.2 Funktioner

De funktioner som fanns implementerade i det ursprungliga analogblocket och 
faceplaten var:

• Automatiskt och manuellt läge
• Redovisning av analogsignal genom IO-fält på pop-up-skärm.
• Redovisning av “Active value” genom IO-fält.
• “Override value”, det vill säga önskat värde på signalen.
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• Val av sensortyp i PLC-blocket.
• Val av alarmhysteresgränser i PLC-blocket.
• Error- och alarmhantering

Efter modifieringarna hade analogblocket och faceplaten följande funktioner:

• Automatiskt och manuellt läge
• Redovisning av analogsignal genom IO-fält på pop-up-skärm.
• Redovisning av “Active value” genom IO-fält.
• “Override value”, det vill säga önskat värde på signalen.
• Val av sensortyp i PLC-blocket och visning av denna i faceplaten.
• Val av alarmhysteresgränser i PLC-blocket.
• Error- och alarmhantering
• Filterfunktion med dämpning av analogsignal.
• Redovisning av filtrerad signal genom IO-fält.
• Grafisk representation av analog signal genom trendkurva.
• Hjälpfönster med kort beskrivning av faceplatens funktion.
• Loggfunktion som lagrar värden från insignalen i ett datablock.

5.3 Cykeltider

Cykeltiderna  mättes  till  något  längre  än  1  millisekund  för  en  genomsnittlig
cykeltid och ett värde på 72,892 millisekunder för den längsta cykeln (se figur
11 och 12).

Figur 11:Cykeltid för orginalblocket

Figur 12:Cykeltid för orginalblocket

Cykeltiderna för det modiferade blocket mättes till något längre än 1 
millisekund för en genomsnittlig cykel och ett högsta värde på 158,174 
millisekunder (se figur 13 och 14). 
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Figur 13:Cykeltid för modifierat block.

Figur 14: Cykeltid för modifierat block.

5.4 Jämförelse mot SSG 5262:2016

I den ursprungliga faceplaten ges som SSG 5262 anger, en “optiskt vilsam” 
bild, med få färger och endast den nödvändigaste informationen tillgänglig. 
Uppbyggnaden och färgsättningen är konsekvent och proportionerna är rimliga. 
Vid överskridning av varningsgränser visas i statusfältet ett blinkande gult sken 
och ett felmeddelande. Vid överskridning av errorgränser, visas i statusfältet på 
faceplaten ett rött blinkande sken, samt ett felmelddelande. SSG 5262 anger att 
tillståndsändring alltid ska indikeras med färg- och symboländring och den 
ursprungliga facplatens knappar för automatiskt och manuellt läge följer detta 
genom att de får grön färg vid aktivering. Båda knapparna kan dock inte vara 
aktiverade samtidigt. Skärmbildens färger har i enlighet med SSG 5262 
begränsats till mellan sex och åtta färger. Betraktningsavståndet dividerat med 
teckenstorleken bör, enligt den givna standarden inte överstiga 190 och i den 
ursprungliga faceplatens fall blir teckenstorleken cirka en till två millimeter på 
en sju tums HMI-skärm. Med ett avstånd på 70 centimeter, så ger det ett värde 
på mellan 350 och 700. Textfärgen på processvärdena i faceplaten är endast 
svart mot vit eller grå bakgrund. Vit bakgrund har de värden som går att 
modifiera via skärmen och grå bakgrund har de värden som endast kan läsas. I 
den modifierade faceplaten är färgerna precis som i den ursprungliga diton, 
begränsad till mellan sex och åtta färger och med olika nyanser av dessa. Vid 
överskridning av varningsgränser blinkar gult sken på statusfältet och 
felmeddelande ges. Vid överskridning av errorgränser, visas ett rött sken, samt 
felmeddelande. Vid växling mellan manuellt och automatiskt läge, blir 
knapparna för dessa gröna vid aktivering. Teckenstorleken på den modifierade 
faceplaten blir mellan fyra och fem millimeter på en sju tums HMI-skärm, 
vilket ger en kvot på mellan 140 och 175 på ett avstånd av 70 cm. Detta värde 
ligger under SSG 5262:s maximala värde på 190. Textfärgen för “override 
value”, det vill säga önskat börvärde har getts färgen blå, precis som 
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textfärgerna för hysteresgränser och dämpningsfaktorn till filtret. Då dessa 
värden kan räknas som börvärden, så följer den standardens rekommenderade 
färg för sådana. “Input Value” och “Filtered Val.” har getts färgen Cyan, vilket 
överensstämmer med standardens riktlinjer för ärvärde. Texten för fältet 
“Active Value” har getts orange färg. Detta är i linje med standardens färg för 
utsignal. 

5.5 Jämförelse mot ISO 13849-1

ISO 13849-1:2015 behandlar området maskinsäkerhet och har fyra olika 
säkerhetsklassningsnivåer, så kallade “Safety Integrity Levels” (SIL), där ett är 
den lägsta och fyra den högsta klassningen av ett system. Varje komponent av 
systemet klassifieras även enligt en “Performance Level” (PL) från a till e, där a
är lägst säkerhetsnivå och e är högst. Beroende på vilken säkerhetsklassnivå 
som en systemkonstruktör vill uppnå, så finns det olika PL-krav på de ingående 
komponenterna, enligt ISO-standarden (se tabell 1).

Tabell 1: Samband mellan performance level (PL) och safety integrity level 
(SIL) 

PL SIL

a No correspondence

b 1

c 1

d 2

e 3

För att uppnå en PL-nivå mellan a och d ska en säkerhetsrelaterad mjukvara 
följa standardens säkerhetslivscykel för mjukvaror (se figur 15), där 
säkerhetsfunktioner i vid konstruktion av mjukvara ska kunna testas och 
därefter valideras. 
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Figur 15: Säkerhetslivscykeln för mjukvara enligt ISO 13849-1 

Enligt denna standard ska säkerhetsrelaterade parametrar, som till exempel 
hastighet, temperatur, eller tryck som avviker från tillåtna värden, orsaka 
nödvändiga händelser, som nödstopp eller alarm. Den ursprungliga 
programmeringen ger både varning- och felmeddelande, samt färgändring på 
statusfält. I PLC-blocket ges även möjlighet att koppla felsignaler till andra 
enheter i ett system, för att kunna orsaka yttre händelser, såsom ett nödstopp på 
en motor. Om manuella inställningar av säkerhetsrelaterad data kan orsaka 
farliga situationer, ska det enligt standarden finnas kontroll av gränsvärden och 
logiska ingångsvärden. I fallet med orginalblocket, utlöses inga alarm eller 
varningar i manuellt läge, utan detta sker endast i automatiskt läge. I PLC-
blocket går det att välja om det manuella eller automatiska läget ska vara 
valbart från faceplaten eller ej. 
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6 Slutsatser
6.1 Utseende och ergonomi

Den ursprungliga faceplaten kan anses vara vilsam för ögonen, med endast de 
viktigaste funktionerna tillgänglig och begränsad mängd med information. En 
nackdel med denna skärmbild, kan vara att texten inte upplevs som tillräckligt 
stor, särskilt vid visualisering på små skärmar. Detta skulle kunna göra att viktig
information försummas, alternativt feltolkas. Numeriska värden i IO-fälten har 
samma färger, vilket kan göra det oklart vilken typ av värde som avses, om det 
är ett är-värde eller ett börväde, till exempel. Larm- och felhantering sker 
relativt tydligt, med blinkande färger och meddelande om aktuellt fel. 
Information om faceplatens funktioner finns inte direkt tillgänglig på skärmen, 
utan finns i dokumentationen som följer med vid nedladdning av Siemens Open
Library. Den modifierade faceplaten kan delvis anses som vilsam för ögonen, 
eftersom att den innehåller relativt få färger och rimliga proportioner. Däremot 
är många extrafunktioner implementerade i skärmen, vilket kan göra att den 
upplevs som “rörig”, vilket i sin tur skulle kunna få en operatör att misstolka 
informationen som ges. IO-fält med manipulerbara värden ligger också något 
nära varandra, vilket skulle kunna få en operatör att råka ändra fel värde. 
Textstorleken på den modifierade faceplaten är betydligt större än på den 
ursprungliga, vilket gör det lättare att läsa informationen på denna, utan att 
behöva komma mycket nära. Att den modifierade skärmbilden tillhandahåller 
olika färger på numeriska värden, är positivt på sådant sätt att de olika färgerna 
underlättar för operatören att snabbt se till exempel vilket värde som är utsignal.
Det är också positivt att färgerna är standardiserade, vilket ökar förståelsen för 
ett system om färgsättningen är densamma överallt. 

6.2 Säkerhet

Både den ursprungliga och den modifierade programmeringen som gjorts i 
arbetet har sina fördelar och brister när det kommer till säkerhetsaspekter. Det 
positiva är att skärmbilderna tillhandahåller larmhantering, med både 
färgändring, samt textmeddelande, för att uppmärksamma en operatör på 
överskridning av gränsvärden och/eller felaktig input. Ur en säkerhetssynpunkt 
kan den modifierade faceplaten ses som något bättre, i det avseendet att 
textstorleken är större och med olika färger, vilket kan minska risk att 
missförstå informationen på skärmen. Dessutom finns ett hjälpfönster, vilken 
förklarar funktionerna. Då många funktionerna på liten yta kan dock skapa 
svårigheter för en operatör att rätt tolka och modifiera värden och information. 
Däremot kan inte programmeringen anses helt följa ISO 13849-1:s riktlinjer för
en säkerhetsrelaterad mjukvara. Den bör då inte användas just i sådana avsikter 
för att till exempel agera säkerhetsvakt mot övertryck i en industriprocess. 
Programmet har åtminstone inte, utan ytterligare modifikationer, möjlighet att 
bli säkerhetsklassad enligt ISO-standarden. 
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6.3 Hållbarhet och etiska aspekter

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det en bedömningsfråga om vad som är en 
förbättring, eller en försämring utifrån de modifieringar som gjorts i arbetet. 
Fler funktioner och mer omfattande programkod, kan ge längre cykeltider och 
möjligtvis högre energiförbrukning, men kan också bidra med mervärde genom 
ökade möjligheter att övervaka och styra processer. En ergonomiskt anpassad 
HMI-skärm skulle kunna bidra till en bättre arbetsmiljö och fler funktioner i en 
skärmbild, skulle kunna spara tid och eventuellt spara pengar.  Ur en etisk 
synpunkt är det möjligen positivt att Siemens Open Library är “open source”, 
det vill säga, fritt för vem som helst att ladda ned. Å andra sidan krävs en licens
på Siemens TIA Portal för att överhuvudtaget kunna börja använda detta 
bibliotek. 

6.4 Förslag på förbättringar

Vid en framtida modifiering av Siemens Open Library, skulle mycket tid sparas 
om implementering av nya funktioner planerades noggrannare innan 
programmering påbörjades. Under arbetets gång ändrades UDT:en ett flertal 
gånger, för att ges nya variabler. Detta fick som resultat att UDT:en för alla 
ingående delarna i programmet blev ogiltliga och behövde uppdateras hela 
tiden, vilket tog onödig tid och detta kunde ha planerats på ett effektivare sätt. 
Ett framtida arbete skulle kunna riktas in mot att programmera ett liknande 
program, med faceplate och med som mål att göra den helt överensstämmande 
med avseende på till exempel de riktlinjer och de säkerhetsklassningar som 
beskrivs i ISO 13849-1. 
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Bilaga A: Dokumentation av 
programkod
Visual Basic Script för loggning av data i en .csv-fil.
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	Sammanfattning
	Ökade förväntningar på hållbarhet, säkerhet och ergonomi ställer krav på allt fler områden, även inom PLC-, samt HMI-programmering. Syftet med detta arbete har varit att modifiera ett analoginput-block, med tillhörande faceplate och faceplate-ikon från Siemens Open Library. Därefter har en jämförelse gjorts mellan de olika programmeringarna med avseende på säkerhet, hållbarhet, cykeltider, utseende och ergonomi. Programmeringarna har även jämförts mot två olika standarder; SSG 5262 och ISO 13849-1. Målet med arbetet har varit att undersöka hur en utökad funktionalitet kan påverka andra aspekter som utseende, ergonomi, cykeltider, säkerhet och hållbarhet. En PLC, som är en typ av programmerbar dator, kan bara läsa bitmönster och för att kunna läsa analoga signaler, behövs an AD-omvandlare. Siemens PLC:er omvandlar signalen till en upplösning på 16 bitar och ger även felkod vid för hög, eller låg insignal. Vid kommunikation mellan människor och maskiner behövs någon form av gränssnitt och i ”open source”-biblioteket Open Library från Siemens finns det bland annat sådana gränssnitt, i form av faceplates. Men det finns även andra färdigprogrammerade funktionsblock för motorstyrningar, med mera. Programkoden gjordes i språket FBD och standarden IEC 61131-3 beskriver uppbyggnaden av detta och andra språk för PLC-programmering. Efter en litteraturstudie inom ämnet, gjordes en implementering av nya funktioner, enligt önskemål från företaget ÅF. De nya funktioner som programmerades till PLC-blocket och faceplaten var; en hysteresfunktion för alarmgränser, filterfunktion med dämpning, grafisk representation av filtrerade signalen, visning i faceplaten av trendkurvor, sensortyp och hjälpfönster. En loggfunktion programmerades även, med en knapp som sparade ingångsvärden i ett datablock. Cykeltiderna mättes till något längre än en millisekund för en genomsnittlig cykeltid för de båda PLC-blocken. Den längsta cykeltiden för originalblocket var 72,892 millisekunder och den längsta för modifieringen var 158,174 millisekunder. Faceplaten gjordes cirka 90% större för att rymma de nya funktionerna. Färgerna, samt textstorlekarna ändrades för att bättre stämma överens med riktlinjerna från SSG 5262. Den ursprungliga faceplaten har mindre textstorlekar och andra färger på processvärden än vad SSG 5262 förespråkar. Ingen av programmeringarna är helt överensstämmande med ISO 13849-1, även om de innehåller säkerhetsrelaterade funktioner. Med avseende på utseende och ergonomi, kan både den ursprungliga och den modifierade faceplaten anses vara vilsamma för ögonen och med få färger. Modifieringen kan ses som något bättre ur en ergonomisk synvikel, på grund av större textstorlek och standardiserade processvärdesfärger. Ur ett hållbarhets- och etiskt perspektiv är det svårt att avgöra vilken programmering som är bäst, eftersom fler funktioner kan ge längre cykeltider och därmed eventuellt högre energiförbrukning, men kan även ge mervärde i form av sparad tid och möjligen pengar.
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